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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Recibe materias primas, e distingue as súas características organolépticas e as súas aplicacións.

RA2 - Abastécese de materias primas tendo en conta a documentación asociada aos servizos previstos.

RA3 - Prepara equipamentos, moblaxe, útiles e materiais, e recoñece o seu funcionamento, as súas aplicacións e a súa disposición adecuada.

RA4 - Realiza as actividades de montaxe en relación co tipo de servizo que se deba desenvolver.

RA5 - Prepara bebidas quentes sinxelas para o seu servizo, e xustifica as técnicas e os procedementos que se seleccionaron.

RA6 - Prepara batidos, zumes, refrescos, preparacións con xeo picado e augas para o seu servizo, aplicando as técnicas e os procedementos asociados.

RA7 - Serve bebidas alcohólicas simples, e relaciona a técnica e o procedemento de servizo co tipo de bebida.

RA8 - Efectúa as operacións de postservizo e pechamento das áreas de bar e cafetaría, e determina as necesidades de reposición e a adecuación da área
ao seguinte servizo.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Recoñeceuse a documentación asociada á recepción de pedidos.

CA1.2 Empregáronse vales de pedido correctamente cubertos.

CA1.3 Identificáronse os fluxos e os rexistros de documentos asociados coas actividades de aprovisionamento externo e interno.

CA1.4 Determináronse os criterios para a xestión e o control de provedores.

CA1.5 Recoñecéronse as materias primas, as súas características e a súa presentación comercial.

CA1.6 Interpretouse a etiquetaxe dos produtos.

CA1.7 Comprobouse a coincidencia entre a cantidade e a calidade do solicitado e o que se recibiu.

CA1.8 Determináronse os métodos de conservación das materias primas.

CA2.2 Recoñecéronse os tipos de documentos asociados ao abastecemento.

CA2.3 Interpretouse a información.

CA2.4 Cubriuse a folla de solicitude.

CA3.4 Determináronse as cantidades de equipamentos, moblaxe, útiles e materiais de acordo con necesidades de servizo ou coa tipoloxía dos
establecementos.

CA4.1 Identificáronse e caracterizáronse os tipos de servizo relacionados con estas áreas.

CA4.2 Calculáronse os recursos necesarios para o desenvolvemento de operacións de servizo.

CA4.3 Caracterizáronse os tipos de montaxe asociados aos servizos nestas áreas, e as técnicas apropiadas para cada un.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.5 Analizáronse diferentes posibilidades para determinar a máis acaída segundo o tipo de servizo.

CA5.1 Interpretouse a terminoloxía profesional relacionada.

CA5.2 Describíronse e clasificáronse os tipos de bebidas quentes sinxelas.

CA6.1 Interpretouse a terminoloxía profesional relacionada.

CA6.2 Describiuse e clasificouse a tipoloxía de refrescos, preparacións con xeo picado, zumes, batidos e augas de consumo habitual.

CA7.1 Interpretouse a terminoloxía profesional relacionada.

CA7.2 Describíronse e clasificáronse ordenadamente os tipos de bebidas alcohólicas simples.

CA7.3 Describíronse e caracterizáronse as técnicas e os procedementos de servizo asociados a cada tipo de bebida alcohólica simple.

CA8.1 Caracterizáronse as operacións de postservizo habituais nestas áreas de preparación e servizo.

CA8.2 Distinguíronse e secuenciáronse as fases e os procedementos para a limpeza, o mantemento e a adecuación de equipamentos, útiles e materiais
de preparación e servizo.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Recibe materias primas, e distingue as súas características organolépticas e as súas aplicacións.

RA2 - Abastécese de materias primas tendo en conta a documentación asociada aos servizos previstos.

RA3 - Prepara equipamentos, moblaxe, útiles e materiais, e recoñece o seu funcionamento, as súas aplicacións e a súa disposición adecuada.

RA4 - Realiza as actividades de montaxe en relación co tipo de servizo que se deba desenvolver.

RA5 - Prepara bebidas quentes sinxelas para o seu servizo, e xustifica as técnicas e os procedementos que se seleccionaron.

RA6 - Prepara batidos, zumes, refrescos, preparacións con xeo picado e augas para o seu servizo, aplicando as técnicas e os procedementos asociados.

RA7 - Serve bebidas alcohólicas simples, e relaciona a técnica e o procedemento de servizo co tipo de bebida.

RA8 - Efectúa as operacións de postservizo e pechamento das áreas de bar e cafetaría, e determina as necesidades de reposición e a adecuación da área
ao seguinte servizo.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Empregáronse vales de pedido correctamente cubertos.

CA1.5 Recoñecéronse as materias primas, as súas características e a súa presentación comercial.

CA1.9 Almacenáronse as materias primas no lugar axeitado para a súa conservación.

CA1.10 Asegurouse a orde das materias primas en función do seu consumo, tendo en conta a rotación de existencias.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.11 Mantívose o almacén en condicións de orde e limpeza.

CA1.12 Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, a de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA2.1 Comprobáronse as existencias de xéneros do punto de servizo e venda.

CA2.5 Tívose en conta a rotación de existencias.

CA2.6 Comprobouse a coincidencia entre a cantidade e a calidade do solicitado e o que se recibiu.

CA2.7 Trasladáronse ou distribuíronse as materias primas aos lugares de traballo e servizo.

CA2.8 Colocáronse e conserváronse correctamente as materias primas ata o seu consumo.

CA3.1 Caracterizáronse os equipamentos, a moblaxe, os útiles e os materiais desa área.

CA3.2 Relacionáronse os equipamentos, a moblaxe, os útiles e os materiais coas súas aplicacións posteriores.

CA3.3 Identificáronse as súas características asociadas ás situacións de aplicación e uso.

CA3.5 Preparáronse equipamentos, útiles e materiais, e verificouse a súa adecuación para o uso.

CA3.6 Executáronse os procedementos de manexo e mantemento de moblaxe, maquinaria, útiles e ferramentas consonte as normas establecidas.

CA3.7 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA3.8 Analizouse a disposición dos equipamentos da área desde o punto de vista funcional, operativo e de seguridade alimentaria.

CA4.4 Preparáronse os equipamentos e os materiais acaídos ao tipo de servizo posterior asociado.

CA4.6 Comprobouse a adecuación previa da área de bar e cafetaría para as actividades de servizo e atención á clientela.

CA4.7 Executáronse as operacións de montaxe, aplicando e desenvolvendo as técnicas adecuadas en cada momento.

CA4.8 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA4.9 Avaliáronse disfuncións operativas e adoptáronse solucións alternativas.

CA5.2 Describíronse e clasificáronse os tipos de bebidas quentes sinxelas.

CA5.3 Caracterizáronse as calidades organolépticas e as aplicacións habituais de cafés, infusións e outros produtos utilizados na elaboración de bebidas
quentes sinxelas.

CA5.4 Determináronse as fases para desenvolver correctamente as técnicas e os procedementos de preparación e servizo de bebidas quentes sinxelas.

CA5.5 Identificáronse os puntos críticos das técnicas de elaboración de bebidas quentes, adoptando métodos que garantan a súa calidade.

CA5.6 Executáronse os procedementos de preparación e servizo de bebidas quentes sinxelas seguindo as instrucións e as normas establecidas.

CA5.7 Distinguíronse alternativas en función dos resultados obtidos, acrecentando a diversidade da oferta e as posibilidades de servizo.

CA5.8 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA6.3 Identificáronse e caracterizáronse as técnicas de preparación e servizo acaídas para a tipoloxía de bebidas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.4 Verificouse a dispoñibilidade dos elementos necesarios, previamente ao desenvolvemento das tarefas.

CA6.5 Executáronse os procedementos de preparación e servizo deste tipo de bebidas seguindo instrucións e normas establecidas.

CA6.6 Realizáronse as preparacións respectando proporcións, ingredientes, fases e técnicas.

CA6.7 Distinguíronse alternativas en función dos resultados obtidos co fin de mellorar a súa aceptación e o seu interese comercial.

CA6.8 Realizouse o servizo destas bebidas aplicando as técnicas axeitadas.

CA6.9 Mantívose o lugar de traballo limpo e ordenado durante o proceso de preparación e servizo.

CA6.10 Manipuláronse os produtos de xeito que se aseguraran as súas condicións hixiénicas, tendo en conta a normativa de seguridade laboral e de
protección ambiental.

CA7.4 Verificouse a dispoñibilidade dos elementos necesarios, previamente ao desenvolvemento das operacións de servizo.

CA7.5 Utilizáronse adecuadamente os equipamentos de frío para o servizo de cervexas embotelladas e a presión.

CA7.6 Executáronse os procedementos e as técnicas de servizo das bebidas alcohólicas simples seguindo instrucións e normas establecidas.

CA7.7 Realizouse o servizo de viños e de viños xenerosos nos recipientes acaídos e respectando as temperaturas e técnicas de servizo.

CA7.8 Mantívose o lugar de traballo limpo e ordenado durante o desenvolvemento das operacións.

CA7.9 Recolleuse ordenadamente e con limpeza o material utilizado.

CA7.10 Realizáronse as operacións, tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA8.3 Identificáronse e determináronse as necesidades de reposición de materiais e materias primas tendo en conta as previsións de uso e consumo.

CA8.4 Identificouse e formalizouse a documentación necesaria para o abastecemento e a reposición seguindo os procedementos establecidos.

CA8.5 Identificáronse e determináronse as necesidades de conservación dos produtos que o requiran para a súa adecuación a usos posteriores.

CA8.6 Executáronse as operacións de postservizo, incluíndo a conservación de alimentos, consonte as instrucións e os protocolos establecidos.

CA8.7 Comprobouse a adecuación da área de preparación e servizo ao seu uso posterior.

CA8.8 Revisáronse as instalacións e os equipamentos para os adaptar ao período de pechamento, aplicando criterios de aforro enerxético.

MINIMOS ESIXIBLES :

 Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo operacións básicas en  Bar e Cafetería  evidenciarán a consecución de todos os

resultados de aprendizaxe dun xeito equilibrado e cun grao de participación activa nos traballos e actividades a desenvolver. Os mínimos

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

- 5 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

solicitados para a avaliación positiva  deste módulo serán:

CA1.3 - Identificáronse os fluxos e os rexistros de documentos asociados coas actividades de aprovisionamento externo e interno.

CA1.5 - Recoñecéronse as materias primas, as súas características e a súa presentación comercial.

CA 1.7- Comprobouse a coincidencia entre a cantidade e a calidade do solicitado e o que se recibe.

CA 1.8- Determinaronse os métodos de conservación das materias primas.

CA2.1 - Comprobáronse as existencias de xéneros do punto de servizo e venda.

CA 2.4- Cubriuse a folla de solicitude.

CA2.8 - Colocáronse e conserváronse correctamente as materias primas ata o seu consumo.

CA3.2 - Relacionáronse os equipamentos, a moblaxe, os útiles e os materiais coas súas aplicacións posteriores.

CA 3.4- Determinaronse as cantidades de equipamentos, moblaxe, útiles, e materiais de acordo con necesidades de servicio ou coa tipoloxia dos

establecementos.

CA.4.3 - Caracterizáronse os tipos de montaxe asociados aos servizos nestas áreas, e as técnicas apropiadas para cada un.

CA 4.7- Executáronse as operacións de montaxe, aplicando e desenvolvendo as tecnicas adecuadas en cada momento.

CA5.4 - Determináronse as fases para desenvolver correctamente as técnicas e os procedementos de preparación e servizo de bebidas quentes

sinxelas.

A6.5.1 - Executáronse os procedementos de preparación e servizo de zumes naturai, batidos e granizados seguindo instrucións e normas

establecidas

A7.6 - Executáronse os procedementos e as técnicas de servizo das bebidas alcohólicas simples seguindo instrucións e normas establecidas.

CA8.6 - Executáronse as operacións de postservizo, incluíndo a conservación de alimentos, consonte as instrucións e os protocolos establecidos.

CA. 8.3 -Identificaronse e determinaronse as necesidades de reposición de materiais e materias primas tendo en conta as previsións de uso e

consumo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN :

CONTIDOS ACTITUDINAIS : ( comportamento, chamadas á orde ),  A utilización do teléfono móvil no taller/aula, A incorporación do alumno/a ó

taller /aula máis tarde (10 minutos despois do aviso de entrada)

 valoranse cun 10% sobre a nota.

CONTIDOS CONCEPTUAIS : (probas escritas), valoranse cun 40% sobre a nota.

CONTIDOS PROCEDIMENTAIS

Exámen práctico.Valorase con un 50%

Cada alumno realizará unha proba práctica  e escrita , terase en conta as habilidades, destrezas, seguridade e hixiene, organización e resultado

final.

Non se permitirá o accesso ó taller sen roupa profesional.

Para acadar a avaliación positiva do módulo será necesario obter en cada unha das probas unha nota mínima dun 5.
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4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Debera resolverse unha serie de supostos teóricos (proba escrita) relacionados cos RA definidos no punto 2.1.a. do  modulo do que se trata,

Operacións básicas en bar e cafetería. Esta proba realizarase nunha das aulas do centro, o candidato/a debera traer bolígrafo de cor azul ou

negro. A súa duración será de unha hora e trinta minutos, durante os cales debera resolver exercicios teóricos relacionados cos seguintes temas:

Identificar as principais funcións do persoal de servizo en bar e cafetaría.

Relacionar os produtos e os servizos do establecemento coas peticións e as necesidades de cada tipo de cliente.

Identificar os protocolos de actuación fronte a diferentes tipos de reclamacións, queixas ou suxestións.

Caracterizar e clasificar as bebidas alcohólicas fermentadas, as fermentadas-destiladas e as derivadas, agás o viño.

Describir os procesos de elaboración de bebidas alcohólicas, agás o viño,e identificar as súas marcas máis usuais, a súa presentación e

as súas características comerciais.

Relacionar as bebidas coa súa procedencia, as materias primas e o proceso de elaboración.

Identificar as características das familias de cócteles.

Recoñecer os principais cócteles internacionais..

 Describir as técnicas de cociña asociadas a elaboración de aperitivos, pratos combinados bocadillos, etc

Realizar o abastecemento de materias primas para a elaboración de pratos e aperitivos.

4.b) Segunda parte da proba

         A Proba para a execución do módulo, realizarase en calquera dos talleres prácticos de bar e cafetería cos que conta o centro, e este terá a

disposición ou para ser solicitados na proba, tódolos  materiais funxibles e de materias primas, así coma de  maquinaria necesarios para a

execución/realización da mesma. Quedando invalidado aquel suposto práctico ou exercicio para o que non se posúa material ou dotación.

         Sobra dicir que o candidato presentarase uniformado e que a non presentación deste xeito á proba, invalidará esta de inmediato. Asimesmo

deberá aportar tódolos útiles (quitarollas, lume, coitelos de distinto corte e tamaño¿..e tódolos instrumentos persoais que considere necesarios para

o normal desenrolo do perfil profesional) A non aportación destes elementos terá carácter negativo sobre a puntuación.

          A proba consistirá na realización de varios supostos prácticos relacionados cos RA sinalados e desenvolveráse nun periodo non superior a

tres horas. As probas serán secuenciadas e consistirán na realización secuenciada dos seguintes supostos.:

Acollida tratamento e asesoramento da clientela en barra ou en mesa atendendo a solicitudes e posibles reclamacións.

Servizo de bebidas alcohólicas frias e quentes en barra e mesa solas ou en combinados, aplicando a secuencia lóxica de servizo e

empregando as técnicas de axeitadas en cada caso.

Montaxe de sub estación e estación central con materiais anexos en place, para a execución dunha pequena carta de cocktalería

aportada.

Realización de cócteles e bebidas combinadas da cocktalería internacional, na que non será obrigatorio o coñecemento da receita pero si

a valorar con carácter positivo.

Servizo e decoración das bebidas alcohólicas combinadas e de elaboración de coctalería en barra e en mesa.

Posta a punto e elaboración de pedido de mercadorías para a realización/execución de bocadillos, sandwiches e pratos combinados

elaborados en parte en prancha, seguindo unha secuencia lóxica de execución e servizo.

Realización de elaboracións en prancha e frías para a presentación e servizo de pedidos e comandas relacionados cunha pequena carta

de cafetería aportada perante a proba.

Respetar as operacións de limpeza e conservación de xéneros excedentes para o seu aproveitamento ou rexeneración. Realizacións de

operacións de post-servizo axeitadas.
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